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1. Modele wejście – wyjście, modele przestrzeni stanu: systemy z czasem ciągłym i systemy 

z czasem dyskretnym. 

2. Równoważność modelu dyskretnego i systemu ciągłego z natury: pojęcie równoważności, 

powody dyskretyzacji i jej metody.  

3. Identyfikacja wsadowa i rekurencyjna: warunki przeprowadzania, algorytmy realizacji. 

4. Modele rozmyte i neuronowe: warunki stosowania, struktury dla potrzeb modelowania, 

stosowane algorytmy przy ich budowie.  

5. Sterowalność i obserwowalności: znaczenie, metody analizy, wpływ na możliwości sterowania. 

6. Stabilność: sposoby definiowania, metody analizy, związki ze sterowalnością 

i obserwowalnością. 

7. Sterowanie ze sprzężeniem od stanu przy pełnej dostępności zmiennych stanu: problemy, 

struktury, wykorzystywane algorytmy. 

8. Metody funkcji kary w problemach optymalizacji. 

9. Sformułowanie zadania optymalizacji wielokryterialnej, podać przykład. 

10. Iteracyjne metody optymalizacji. 

11. Regulator rozmyty w zamkniętym układzie sterowania: konstrukcja i projektowanie. 

12. Sieci neuronowe, uczenie perceptronu wielowarstwowego. 

13. Schemat i działanie algorytmu genetycznego. 

14. Algorytmy genetyczne do strojenia modeli rozmytych i neuronowych. 

15. Filtry cyfrowe, opis, właściwości i zastosowania. 

16. Krótkookresowa transformata Fouriera STFT i transformata Hilberta. 

17. Istota analizy falkowej. 

18. Nieinwazyjne metody pomiaru biosygnałów. 

19. Zasilacz liniowy, a impulsowy – przykład rozwiązania. 

20. Istota funkcjonowania systemów z układami FPGA. 

21. Topologia fizyczna i topologia logiczna sieci (systemu rozproszonego)  

22. Istota funkcjonowania włókien światłowodowych z siatką Bragga. 

23. Równanie ruchu napędu elektrycznego. 

24. Straty energii w czasie rozruchu napędu z silnikiem asynchronicznym. 

25. Istota zagadnień NP-trudnych – algorytmy rojowe 

26. Funkcje testowe i klasyfikatory rojowe 

27. Istota zagadnienia kinematyki prostej oraz kinematyki odwrotnej 

28. Media transmisyjne w systemach teletechnicznych 

29. Filtracja cyfrowa – metoda transformacji dwuliniowej 

30. Istota metody porównywania parami 

31. Istota powstawania pól eklektycznych i magnetycznych oraz ich wpływ na organizmy żywe 

32. Model elastyczności przegubu w układzie sterowania manipulatora 

33. Egzoszkielety – układy: pomiarowy, wykonawczy i sterowania 

34. Istota funkcjonowania sztucznych mięśni i elastomerów dielektrycznych  

35. Inertancja, elastancja i oporność w układach pneumatyki i hydrauliki 

36. Istota diagnostyki systemów mechatroniki w pętli zamkniętej w czasie rzeczywistym 

37. Realizacja procesu paletyzacji w języku Movemaster i MB4. 

38. Definicje interpolacji kołowej i liniowej oraz ich realizacja w języku Movemaster i MB4. 



39. Definicja interpolacji przegubowej  oraz jej realizacja w języku Movemaster i MB4; różnice 

między interpolacją przegubową a liniową. 

40. Funkcje ograniczające przestrzeń roboczą robotów Mitsubishi MELFA w języku MB4. 

41. Obsługa przerwań w języku Movemaster i MB4.  

42. Obsługa podprogramów w języku Movemaster i MB4. 

43. Charakterystyka algorytmów grafowych Dijkstry i Bellmana-Forda. 

44. Charakterystyka algorytmu grafowego A*. 

45. Rodzaje map terenu.  

46. Metody generowania trajektorii na podstawie danej mapy terenu. 

47. Charakterystyka problemu lokalizacji robota na mapie; przykłady metod rozwiązania 

zagadnienia. 

48. Metody generowania trajektorii tylko na podstawie danych sensorycznych. 

49. Porównanie rodzajów mobilności robotów. 

50. Struktura symulatora robota mobilnego do realizacji zadanej trajektorii – charakterystyka. 

 


